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A gyermekség
irodalmi megjelenitése

SZÉP!fRÁS

Gyermekség 
istengyermekség
Könyvritkaság Sík Sándor 1923-ban megjelent, középiskolai taná
roknak szánt A magyar irodalom rövid ismertetése című összefoglalá
sa, amelyben műremekként tekintette át irodalmunk történetét, s
az írók tömör jellemzését szövegeikkel egészítette ki. Nyilvánvaló,
hogy a Trianon utáni letargiát igyekezett ellensúlyozni válogatásá
val, amelyben az Isten- és a hazaszeretet megfogalmazásaira he
lyezte a hangsúlyt (nem volt nehéz ilyen jellegű szép verseket ta
lálnia), de feltűnő, hogy figyelme kiterjedt olyan művekre is, ame
lyekben a gyermekség érzése fejeződött ki, s kivált mély érzékkel
méltatta azokat az alkotásokat, amelyekben egyszerre fogalmazó
dott meg a költő gyermekéhez fűződő szeretete és Isten kegyelmé
be vetett bizodalma. Ezért szólt beleérző azonosulással például
Arany János Fiamnak című költeményéről, amelynek befejező sorai
egyszerre szólaltatják meg a legnemesebb érzéseket:

Óh remélj, remélj egy jobb hazát!
S benne az erény diadalát:
Mert k űltinben sorsod és e föld
Isten ellen z úgol ádni költ. 
Járj örömmel álmaid egében,
Útraval6d e cs6kom legyen:
Kis kacs6id összetéve sz épen,
Imádkozzál, édes gyermekem!

A felnőtt és a gyermek sokrétű kapcsolata különféle változatokban
jelent meg a 20. század irodaimában. A szülői szeretet és aggódás
épp oly bőségben fogalmazódott meg, mint a gyermeki lázadás,
amely irodalmunkban is jellemző téma lett, elég talán Márai Zen
dülőkjére utalnunk. S van ennek a viszonyrendszernek olyan ábrá
zolása is, amely az elveszített vagy elhagyott gyermekséget ideális
életállapotnak mutatta. A harmincas évek hazai prózairodaimára
kivételes hatást tett Az ismeretlen birtok című regény, amelynek
megejtőenbensőségespoézisérőlsokan emlékeztek meg, így fordí
tója, Lovass Gyula is Játékos Europa című remek tanulmányában az
Ezüstkorban. Ez az írás egyébként a gyermekség-élmény egyik
megnyilatkozási formáját is elemzi.

A gyermekség megjelenésének persze sokkal régebbi megfogal
mazásai ismeretesek, s ezek nem annyira irodalmiak, mint inkább
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A fiatal Sík Sándor
költői önértelmezése

Gyermeki
ráhagyatkozás

egyfajta transzcendentális kapcsolatra utalnak. Jézus arra inti ta
nítványait: engedjék hozzá a gyermekeket, másutt pedig arra fi
gyelmezteti őket: ha nem lesznek olyanok, mint a gyermek, nem
jutnak be a mennyek országába. Ezekről az intelmeiről cserél esz
mét Márai Harminc ezüstpénz című regényében Júdás és a vámos.
Márai körülbelül egy éven át olvasta a Szentírást, s meglepően

mélyen azonosult némely részeivel. E párbeszéd során a majdani
áruló teljesen értetlenül szembesül Jézusnak a gyermekekről mon
dott szavaival, míg Lévi fontosabbnak véli őket, s a tanítás fontos
elemének nevezi ezeket, megpendítve az istengyermekség gondo
latát, amely Sík Sándor Iírájának egyre fontosabb mozgatója lett.

A fiatal Síkra elóbb a keresztényi létszemléletnek más meg
nyilvánulása hatott. Elsősorban Prohászka Ottokár hatására stili
zálta magát őrállónak, aki rezzenéstelenül áll a vártán, hogy ide
jében tudósíthasson az ellenség közeledtéről: "Nyitott szem
vagyok, napok, éjszakák. I Soha ide lopva, soha pogány! I Kezemben a
küri. II Bátran a vártán, haj ti vitézek! I Állom az őrhelyt. Állok. Né
zek. I Kezemben a kürt," (A torony kűrtőse) Ez a szerep, ez a hang
azonban idegen volt tőle, s ezt két első kötete után maga is fölis
merte. Nagyon kifejező sorai árulkodtak hangváltásáról:

Az Isten küld, testvéreim, tinéktek
Hogy sugarai eleven tüzét,
Amik arcáról a szívembe égtek,
Sugározzam csendesen szerteszét
A testvéreknek, kik az éjben járnak.
Az Isten küldött szentjánosbogárnak.

Nem nehéz felismerni a küldetés különbözőségét: a kürtös már
nem áll a vártán. hanem "csendesen" hirdeti Isten igéjét, s szerény
szentjánosbogárként igyekszik megvilágítani a helyes utat.

A gyermeki egyszerűségről meggyőző fejtegetést tartalmaz
Nyíri Tamás Antropológiai vázlatok című könyve. A gyermek rom
latlan, mert visszaemlékezik egy tisztult létrendre. Aki azonban
elmélkedései és imái nyomán jut el az istengyermekség állapotá
ig, annak meg kell szabadulnia bűneitől, vissza kell szereznie a
gyermeklét kegyelmi állapotát. Ezt a folyamatot ábrázolta Sík
Sándor Jó nekem, Uram című költeményében. A költő Jelenits Ist
ván által közölt önmagyarázatából tudjuk, hogy műve ihletését
cserkész-élményei adták, azaz valós élményeiből vonatkoztatta
el mondanivalóját, melynek lényege a gyermeki ráhagyatkozás:

És most, Uram, most itt fekszem kezedben.
Tépetten, árván, fájón, megrepedten,
Alázatosan hajlott homlokommal,
Egyesegyedül teveled, Urammal.

De jó nekem a Te kezedbe esnem,
Soha ne engedj más helyet keresnem.
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A gyermek-metafora
jelentősége

Egyszerüsödő

kifejezésmód

Most, most, Uram, most nincsen másom, látod:
Jöjj, melengesd föl halvány kis virágod!

Ez az első olyan verse, amelyben azzal a metaforikus megjelenítés
sel kísérletezik, amely élete végéig népszerűvé tette költészetét,
ugyanakkor azonban fellazította azt. A virágok, madarak s általá
ban a természet egyedei önmaguk is, de emberek is. Az ember
hozzájuk való viszonya az ember és a Teremtő viszonyrendszere.
Ebben a viszonyulásban egyfelől a végtelen Isten, másrészt a tova
tűnő habtaréjra emlékeztető ember tekintenek egymásra: "Ki va
gyok, ki vagy, - tudni akarod? I Ezen a parton nincsen én vagyok. II
Itt Én vagyok, egyedül és egyetlen. I Megfoghatatlan és elérhetetlen. II
Te: árnyék, amit elképzel az éj, I Az ősvízen türemlő habtaréj..." (Költe
mény az Istenről)

1915-ben született Meditációiban a tó és a víz jelenti azt a köze
get, amelybe megtisztulva elmerülhet, és "megtért gyermekként"
az Úr közelségébe kerülhet. Itt gyermeki mozdulattal kapasz
kodhat Isten kezébe, s képviselheti 6t és tanítását az emberek
között. Önmagát járni tanuló gyermekhez hasonlítja, de ahogy
kiszélesíti a "gyermek-metaforát", ismétlésekbe gabalyodik, s
nem érzékelteti hitelesen a járás nehézségeit; pontosabban a já
rás nem szakad ki a gyerekszoba közegéből.

De most már megfogom a kezedet.

Járni akartam - kisgyerek - magam.
És elindultam. Istenem, de szép volna elmenni egyedül
Amoda messze!
De nagy küvek vannak az útban, nagyobbak nálam, kegyesek, kemények.
Minden lépésnél elbotlottam és megütöttem magamat.
És ott ültem a földön,
S ijedten néztem szét magam körül a nagy szobában.
Te meg néztél utánam, szelíden mosolyogva.
Tudtad, hogy ügyetlen vagyok és nem bír még el a lábam,
Hogy majd a földön csúszom vissza hozzád
S ijedt szemekkel nyúlok újra majd
Erős kezed után.

Sík Sándor nagy érzések ihletésében kezdte költői pályáját, de ele
inte inkább csak kereste az ezek kifejezésére alkalmas hangot és
formát. A hosszú meditációk és a megemelt dikció nem illett költői

alkatához. Ezért fordult a rövidebb, leíró formákhoz, amelyek
ugyan olykor a századvégi líra közhelyeit ismételgették, de fino
man cizellált képeikkel a katolikus líra megújulását, az élmény és
hangulat szintetizálását ígérték. Ebben a békességes hangulatot
árasztó, a kegyelemtől átjárt közegben valóban érzékelni lehetett
Isten közelségét: "Este van, nyár van, mosolyog a csend. I Szellő, ma
dár és ember elpihent. II Valami titokterhes boldogságtul I Akácok
könnye: nagy, fehér virág hull. II Oly frissen, könnyen megyünk egymás
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Az istengyermekség
megjelenítése

Imádságos forma

A teremtett világ
dicsérete

mellett, / Mint eső után gyöngyviráglehellet. II Fehér virág kiizt szótlan
lépdelünk, / És a Jóisten szembejön velünk." (Ákácvirágzás)

A magyar líra akkori törekvéseivel, hangjával és kifejezésmódjával
összehasonlítva Sík Sándor költészete kétség kívül meghaladottnak
mutatkozik, bár ezekből a rövidebb helyzetrajtokból nem hiányoz
nak az impresszionizmus bensőséges színei és finom érzései. Isten
közelségének érzékeltetésekor olykor a természetet is átlényegíti,
szerencsésen elegyíti a gyermeki érzésvilágot a teremtés nagyszerű

ségének érzékeltetésével: "Keresztelőt imádkozott I A zöld kórus felet
tem,I Szívére vont a rengeteg: I Az erdőgyermeke lettem." (Lombzúgás)

A költő számára igazi erőpróbát jelentett az istengyermekség
teológiájának belefonása a versekbe. Abban a baráti együttesben,
amelynek központja Schütz Antal volt, nyilván foglalkoztak ez
zel a problémával, hiszen Schütz kiváló pszichológus is volt. A
költői formák és hangulatok kimunkálása azonban a lírikusra
várt. Úgy érzem, az Istenről és a lélekről írt 192I-es Áldás című
versciklusa tévútra vitte. A gyermeki hang itt nem költői, hanem
- nincs találóbb kifejezés a jellemzésére - lefokozott. Mindvé
gig érezni a gyermeki kifejezésmódhoz való makacs ragaszkodá
sát, amelyből azonban a másik világrend felé nem nyílik kilátás:
"És tapsikoltam, énekeltem: I Jó nekem! Jó nekem! I Fogócska - játék,
fiúcska - játék I Az életem! II Nevetve fut az Úr eló1em, I Jaj de jó!
Jaj de jó! I Mert én lettem kiszámoláskor I A fogó." (Fogócska)

A már jelzett teológiai távlatba állítás egyik kísérlete a gyer
mek alázatával és ráhagyatkozásával elmondott imádság. Az
ima hagyományát Sík Sándor kiválóan ismerte. A fiatalok szá
mára összeállított, számtalan kiadást megért "Sík-Schütz" a ma
gyar imádságos hagyomány legszebb darabjait gyűjtötte egybe, s
ez azért is jelentős tett volt, mert a 19. századi imakönyvekből,

de Prohászka Ottokár elmélkedéseiből és könyörgéseiből is hiány
zott az a hang, amelyre Sík Sándor talált rá imáiban, amelyeknek
ritmusa is a tartalomhoz simult: "Jöjj el, édes Jézusom! I Tűzszemed

ha rám veted, I Hátha még megéledek. I Kőszívemre rálehelj: I Hátha
benne mag fejel. I Fogd meg ezt a rossz kezet, I Nélküled mert elveszek.
l Szomiazom, szomiazom, I Jöjj el, édes Jézusom! (Áldozás előtt)

Sík Sándor szemlélete és költészete is sokat gazdagodott ró
mai tartózkodása során, amelyet 1928-ban megjelent Sarlós bol
dogasszony című kötetében dolgozott föl. Törekvéseinek eszmei
foglalata a Nyári zsongásban található: "Lelkem, élő lant-ideg, I
Most be jó neked! I Minden, minden a tied: I Földek és egek! I Embe
rét és Istenét: I Zsongd ki mélyedet."

A lélek mélyrétegeinek feltárulkozását "Föl, föl, föl, fölfelé!"
képzelte el és igyekezett megvalósítani. Különlegesen éles hallást
igyekezett kialakítani, hogy azonosulni tudjon a teremtett világ
sokszólamú Isten-dicséretével. Ebben is fölfedezhetünk egyfajta
gyermeki világgal való azonosulást: a gyermek olykor többet fo-
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gad be a világból, mint a felnőttek. Másként lát, másként hall,
érintetlen, tiszta tudása van a létről. Ilyen irányban nyitnak Sík
némelyik versei is: "Megrezzen most egy vén csalán I Távol harang
szó mély dalán, I Még messze zsongja lombon át I Az esteli Úrangya
lát. II Elhallgat minden itt körül, I Megáll a gytk, a szél elül. I És 
mindannyiunkért egymagán - I Ávéba kezel a csalogány." (Angelus)

A szenvedés érzése A "Szennymarta köveken" rugdalódzó gyerekek azonban in-
kább a szenvedés inkarnációi, hiányzik belőlük az "istenibe" ta
gozódás öröme, a szenvedéseik, nélkülözéseik a kivetettek közé
taszítják őket, és "A járdán túl egy kapumélyben I A Jézus Krisztus
áll fehérben. I Az egyik szeme mosolyog, I A másik siroa nézi óket, I S
testén megindul mind az öt seb, I S a kőre könny és vér csorog."
(Gyerekek az utcán)

A számkivetettség elsősorban nem a gyermek érzésvilágának
jellemzője, Sík római verseinek némelyikében azonban az útját
tévesztett árva gyermek könyörög megbocsájtásért. kegyelemért.
A tékozló fiú igyekszik visszaszerezni az apai szeretetet a
Miserere című versben, Isten kegyelme által megtisztulva dide
regve várja az isteni végzést, abban a reményben, hogy arcán
újra felfénylik a tisztaszívűek gyermekei mosolya. Ez a gyer
mekállapotot idéző többlet, a látás és hallás élessége, lényegbe
hatolása több római versében is felvillan, legszebben a Tengerpar
ti énekben: "És fönn és lenn kigyullad a I Csillagzsolozsmás éj szaka,
I S a boldog mélyből feldereng I Nagy kórusa a tengermélynek: I A ti
tokzatos szféra-ének, I A véghetetlen tiszta csend."

A gyermeki emlékezés Ugyan ki hallja tisztábban ezt a csendet és szféra-éneket, ha
nem a gyermek, akit Isten vezérel a hallásra? S ki látná nála
tisztábban a mécs-lángot formázó csillagokat, amelyek egy nagy
fehér keresztet rajzolnak az ég kárpitjára? Nem véletlen, hogy
Fekete kenyér című kötetében részletesen foglalkozik saját gyer
mekségével a költő, hátha tetten érheti múltjában ezeket a jelzé
seket. Egyszer kiállt a házuk kapujába, s amiket látott, az égre
írta - mondja Egy karéj fekete kenyeret című versében. De a fel
nőtt hiába áll a szirtfokon, emlékei bármilyen bensőségesek is,
ezt a fajta ihletést nem tudja visszaperelni a sorstól, bár szeretete
bevilágítja a múltat: "Hát egyet mondok: magamat. I Nem mondok
igent, nem mondok nemet: I Öletekbe dobom a sztoemei. I Nincs benne
semmi, csak szeretet, I Egyszerű, csendes, szűrke szeretet."

A felnőtt másként tekint múltjára, mint a gyermek jelenére. Az
istengyermekség a folytonos, kegyelmi jelen állapota, amelyet an
nál nehezebb visszaidézni, mennél több zavart kelt az emlékező

ben az ellenséges világ (Összevissza). Ilyenkor csak Isten vagy az
ő angyala segíthet: "Amikor tetszik, hogy próbára vess, I Mikor min
dent köd fedez, I Amikor lelkünk elszürkül a portul, I Amikor minden
visszájára fordul, I És még fakul a földi szeretet, I És úgy állunk a Min
den közepett I Egyesegyedül, s már-már görnyedünk, I Kegyelmes Isten,
angyalt küldj nekünk!" (Amikor minden visszájára fordul)
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A pillanatra
Irányuló figyelem

lsten ölében

Az istengyermekség érzületének fontos eleme lett Sík lírájá
ban a pillanatra való fokozott figyelem. Most szakítani a bűnnel.

Most belekapaszkodni a kegyelmet osztó kézbe. Most átélni az
isteni jelenlét villámcsapását. Ez is gyermeki magatartás, igen
gyakran színezi át az 1936-ban megjelent Magányos virrasztó
versvilágát, amely inkább mégis a küldött felelősségének szóla
mát intonálja "a magányosság toronyablakából", tehát olyan
helyről, ahová ritkábban jut el a gyermek, inkább az újra álmo
dott őrálló figyeli az egyre zordabbá váló égboltot.

A magaslati pontról való szemlélődés gesztusa e kötet uralko
dó képe. A világból kiszakadni vágyó költő mintha abban re
ménykedne, hogy az atyai kar ölelésében megmenekülhet a fe
nyegetésektől, és biztonságra lelhet. Ahogya gyermeket apja
fölemeli és magához szorítja, úgy reménykedik a meglett költő

is Isten menekítő erejében. "Vagyok-e Isten gyereke, I Mint te kicsi
testvér, cinege, cinege" - kérdezte szorongva, s rá kellett döbben
nie, hogy valóban az istengyerekség lehet menedéke, hisz meg
bélyegzettnek, kitaszítottnak érezhette magát a zsidótörvények
következményeként. Most "halálos szép" zenének hallotta Isten
muzsikáját az érintetlen természetben, ahol tisztult hittel, a rigók
és kakukkok dallamához csatlakozhatott: "Ó ha versbe kottázhat
nám I Ezt a szótalan imát, I A térdeplő természetnek I Ős gregó
riánurnát. I Bár ezt búgná béna szívem I Akkor is, ha meghalok, I
Mint a nyz1ó felhó1< szélén I Felkönyöklő angyalok." (Fakereszt)

A vers befejezése, a záró kép giccses alaptónusát megint csak
a gyermeki érzület visszaszerzésére való törekvés indokolja, s
hogy ezt milyen fontosnak vélte, az is bizonyítja, hogy jó né
hány ekkori verszárlata hasonló. (Őszelő, Megy a hajó a tavon,
Hegyorom és fátyolfű, Gyanta, Doromb), maga is érezte, hogy szinte
kiszakadtak belőle az egységes ihletésű költemények: ,,Huszonöt
vers egy hónap alatt! I Bolond Pegazus, de nekiszaladt." (Huszonöt
vers) Ezek végpontját, az érzés teljességét fejezi ki az Isten ölében
című ciklus világa, egyben az ismét megtalált istengyermekség
bensőséges ráhagyatkozása. "Csak benned, Uram, s csak egy a re
ményem: I Csak ennyit engedj kérni szerényen, I Hogy amit most né
mán súgok eléd, I Álljam becsülettel, legalább felét!" (Te vagy a jó)

S a ciklus címadó versében az érzés a maga egyszerűségében:

"Ugyan merre mennék? I Ugyan hova lennem moccannom is innét, I
Ahol ilyen édes-odahaza lennék, I Nem tétova vendég! II Itt jó nekem
éppen. I Futkosásba fáradt kicsi-fiúképpen I Apró lábaimmal megsimu
lok szépen I Az Isten ölében."

A második világháború, a zsidótörvények hatálya alá kerülés,
az árulások mélyebbé, megszenvedettebbé tették az istengyer
mekség addig líraian áradó hangját. Ez a gyermek elégedetlen
kedik és lázadozik is, megszólaltatva azt a kérdést, amely ezek
ben az években oly sok változatban fogalmazódott meg a
világirodalomban is: "Ne aludj, Uram, már sokáig! I Az utakon a
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Tizenkét csillagú
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vér bokáig, I A hullapára köldökig, I S a bűn, a bűn: I Fojt szinte már
szemöldökig!" (Ne aludj, Uraml) Miért hallgat Isten? Miért tűri a
tűrhetetlen t? Miért gonoszak az emberek? Ezek a kicsit szemre
hányó alaphangú kérdések ismétlődnek Sík ekkori költészetében
(is), de sokkal mélyebben hitt, semhogy föllázadt volna. Inkább
Isten ölébe hanyatlott vissza: "Emlékezés illatában, I Szagos tejen: I
De jól esik lehajtani I Két karomra zsongó fejem II Így maradni, mint
a szép tej, I Elömölve: I Visszafolyni, visszabújni I Anyaölbe, Isten-öl
be!" (A tej himnusza)

1947-ben adta közre Tizenkét csillagú korona című kötetét. ma
gyar néphagyományba ágyazott, Szűz Máriának szentelt ciklu
sát. "Annyit zaklattak katolikus bírálóim, hogy nem írok Mária
verseket; akkor szentéve volt, és én beleadtam magam egészen,
írtam egy könyvecskére valót" - írta önkommentárjában. Akkor
Magyarország védelmezőjénekkűlönösen nagy volt kultusza, s a
gyermekek nevelésének is sarkalatos pontja volt a Máriával való
kapcsolat megteremtése. A kétféle érzület egyaránt jelen van a
ciklusban. Sík ekkor már elhatározta, hogy "csak a furulyát"
szólaltatja meg, és nyugdíjba megy. Ehelyett provinciális lett, s
vinnie kellett egyre nehezebb keresztjét. Hordása közben ked
ves-panaszos hangon fordult a Teremtőhöz, miért rakott rá ekko
ra súlyokat, de mint hűséges gyermeke, Isten által bekerítve hit
tel és biztonságban készülődött a végső útra is:

Megnyitom ablakomat, csöpp templom néz a szemembe:
Krisztus az égi király, Krisztus a földi szegény.

Tárom a másikat is, szűk téren templom amott is:
Krisztus a mennyei szív, Krisztus a pesti lakó.

Házi körömben is itt, folyosóm kápolnai mélyén:
Krisztus a virrasztó, Krisztus a kisdedeké.

Ennyi feló1 ölel íme körül. Ő, lépni se tudsz már,
Nézni se nélküle már: rajtad a drága szemek.

Várai láncával lám kívül is így bekerített,
Szíve bizalmas ölén szívbeli régi rabot.

Már hova is mennék, sokat élt öreg én, hova innen?
Már mibe volna nekem vetni világi reményt?

Túlontúl kitanultam már sorját evilágnak:
Ó, tudom én, tudom én, menni mikor, hova jó.

Fürgén és szabadon megyek is, vár rám a küszöbnél
Krisztus a teljesülés, Krisztus az elnyugovás.

(Krisztus mindenfelől)

Az öregedő Sík Sándor mintha maga is gyermek lett volna. Végső
útja előtt Néma Miatyánkot sóhajtott el, majd Isten végérvényesen
magához ölelte hűséges gyermekét.
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